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Bilimsel Dizinler 

• Bibliometrik veriler, yayınlanan materyalin etki ve prestiji yönlerinden 
ölçütüdür.  

• Makale, yazar, enstitü ve dergi bazında olabilir.  
 

• Veri tabanları ve indeksler arasında  
– Current contents 
– ISI Web of Knowledge 
– ISI Web of Science 
– MEDLINE 
– PubMed Central 
– EMBASE 
– Scopus 
– Scirus 
– EBSCO 
– Google Scholar 



Bilimsel Dizinler 

• VINITI database of RAS ve benzeri pek çok 
indeks, veri tabanı, arama motoru gibi 
kaynaklar bilimsel yayınlara ulaşmaya ve/veya 
onların değişik karşılaştırmalı 
değerlendirilmelerine olanak sağlamaktadırlar. 



Bilimsel Dizinler 

• Bilimsel dergilerin sıralaması araştırmacı, 
enstitüler, bölümler ve dergiler için önemlidir.   

• Atıflar, bilimsel çalışmanın etkisini 
değerlendirmek açısından önemli bir kriterdir.  

• Atıflarla ilgili analiz verebilen 
veritabanları/kuruluşlar arasında Web of 
science, Scopus, Google scholar, AGRIS, Index 
Copernicus, BIOSIS sayılabilmektedir. 



Bilimsel Dizinler 

• Etki değeri (Impact factor), h-indeks, SCImago 
Journal Rank, SNIP/Eigenfactor, Usage dergi 
karşılaştırmalarında kullanılan metrik 
değerlerdir.  

• Institute of Scientific Information (ISI) 
tarafından her yıl yenilenen bu değer dergiler 
hakkında oldukça önemli bir değerlendirme 
kaynağıdır. 

 



Etki Değeri 

• Etki değeri, aynı konudaki dergilerin 
karşılaştırılmaları için iyi bir kriterdir. 

• 2 yıl önceki çalışmalara yapılan atıfları içermesi 
nedeni ile yetersiz kabul edilmektedir. 

• 5-yıl Etki değeri, bu amaçla daha avantajlı 
görülmektedir.  

 



Etki Değeri 

• Eigen factor 
– Journal Citation Report tarafından verilen bir ölçüt olup, 

derginin aldığı atıfların (5 yıl öncesine kadar olan yayınların) yanı 
sıra alınan atıfların sıralamada yüksek kalitedeki dergilerden 
gelişini de önceleyen bir hesaplama ile bulunmaktadır.  

• SNIP(Source Normalized Impact per Paper) 
– Derginin her bir makale için ‘ham etki değerinin’ ‘etki potansiyel’ 

değerine bölünmesi ile bulunur ve farklı alanlardaki dergiler 
arasında karşılaştırma imkanı verir. 

• SCImago Journal Rank (SJR) 
– Yine daha yüksek kalitedeki dergiden alınan atıfların dergiye 

daha çok prestij kazandıracağını belirleyen bir sıralama 
yapmaktadır 

 



h-indeks  
(2005 yılında J. E. Hirsch) 

• h-indeks, n sayıdaki yayının her birinin aldığı atıfın 
en az n kadar olmasıdır. 

• Enstitü, yazar yada dergi için hesaplanabilmektedir.  

 

 



h-indeks 

 



W-indeks (WU-indeks) 

• W-indeks yazarın en az her biri 10w atıf 
aldığını gösteren bir değerlendirmedir.  

 

• Diğer bir açıklama ile w-indeksi 24 olan yazarın 
her biri en az 240 atıf almış olan yayın sayısını 
vermektedir.  



G-indeks 

• Daha yüksek oranda atıf alan yayınları 
açıklayabilmek için g-indeks kullanılabilir.  

 

• g- indeks toplam atıfları en yüksekten 
başlayarak toplamda g2 olan yayın sayısını 
vermektedir. 

 



SciELO Citation Index 

• Şirket, 20 Ekim 2013’de, bölgesel indeks başlatma kararı 
alındı 

• İlerde WOS’un bir bileşeni olacak SciELO Citation Index 
(Scientific Electronic Library Online) başladı. 
 

• Web of Knowledge kapsamında olan 350 dergiyi kapsama, 
• 4 milyondan fazla atıf yapılan kaynak, 
• Açık erişim olan dergilere link verme, 
• Haftalık güncelleme, 
• Bölgesel Dil Arayüzüyle kolay tarama imkanları sunma. 

 
• <http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/scielo/>. 



Usage 

• Usage, derginin değerini belirlemede bir başka 
ölçüt olup bir makalenin indirilmesi veya 
incelenmesinin sayaç tarafından belirlenmesi 
esasına dayanır.  

• Journal Usage Factor, online olan bir derginin 
içeriklerinin ortalama kullanımları ile ilgili bilgi 
vermektedir ve hızla devreye girmesi, çok sayıda 
dergi içermesi nedeni ile ‘Etki değeri’nden daha 
avantajlıdır.  

• Yaklaşık 15.000 online dergi COUNTER uyumlu 
usage verisi kullanmaktadır. 



http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D 
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Web of Science 

• 21 Ekim 2013 itibariyle 

• SCI Expanded+SSCI+AHCI kapsamında 
sırasıyla, 
– 8624+3126+1725 = toplam 13475 dergi vardır. 

• 2000 yılında WOS kapsamındaki dergi sayısı 
8684 iken, bu sayı 2005’de % 9 artarak 9467 
olmuştur.  

• 1 Nisan 2010’da sayı % 22 artarak 12519’a 
çıkmıştır. 



JCR 

• Journal Citation Reports (JCR) kapsamındaki 
dergilerde çıkan yayınlar, 2008 yılında 30,991,827 
atıf almıştır.  

• O yıl bu dergilerde 1,485,235 yayın çıkmıştır. JCR, 
60 ülkeden 227 disiplinde 3300 yayınevinin 
yayınladığı dergileri kapsamaktadır  
– http://community.thomsonreuters.com/t5/Citation-

Impact-Center/Available-now-2008-Journal-Citation-
Reports/ba-
p/6222;jsessionid=2D0BAEDC41C36D96BDBBF2980BC
284DE). 



WOS 

• WOS Bilimsel Dergiler, Yayın ve Atıf 
Sayıları (Ekim 2015) [XLS] [PDF] seda sunu 
hazırlık\publist_sciex.pdf 
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WOS 

• WOS Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler, Yayın 
ve Atıf Sayıları (Ekim 2015) [PDF] seda sunu 
hazırlık\WoS-Ekim2015.pdf 

• Thomson Reuters Journal Citation Reports 
(JCR) Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler  

– Thomson Reuters WoS Dergi Değerlendirme ve 
Seçim Süreci Hakkında Bilgi Notu 

– Thomson Reuters Journal Selection Process 
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http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/ 
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BİDAM Bilimsel İndeksli Dergi Arama 
Motoru * Scientific ... 

• http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/ 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAEahUKEwi77POf-LrIAhXB6RQKHXoVDcw&url=http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/&usg=AFQjCNEFbOgrbwapX8h25PSrkBvJVy4Vrg
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http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bid
am/ 

 

http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/
http://www.ocanay.sakarya.edu.tr/bidam/


Açık Erişimli Dergiler 

Open Access 



Açık Erişim Dergiler 
Open Access  

• Makalelerin herkes tarafından ücretsiz erişilebildiği 
hakemli dergilerdir.  

• Çoğu durumda basılı olarak da yayınlanmışlardır.  
• Bir üniversite bölümü tarafından veya büyük miktarda 

bir mali destek ile yayınlanan bazıları yazar ve sayfa 
başına ücret talep etmektedir.  

• Makale başına ücret talep eden kimileri, 
kütüphanelerin abonelik yolu ile dergi içeriğine ulaştığı 
geleneksel modeli benimsemektedirler.  

• Bu ücret yazar(lar) tarafından ödenebilir ancak çoğu 
zaman yazar(lar) bir araştırma bursu veya kurumsal 
finansman ile desteklenir.  



• Makale başına 330 pound 

• Plos ise 1500 dolar (yaklaşık 800 pound) 
istemektedir.  

• 2003’te JISC BioMed Central ile yaptığı bir 
anlaşma ile Britanya kurumları adına 90’ın 
üzerinde biomedikal dergide yazar ücretlerinin 
alınmaması için anlaşma yaptı. 



Hybrid Dergiler 

• Açık Erişim’in diğer bir formatı “hybrid” 
dergilerde bulunur.  

–  Bunlar yazar yayını için bedel ödemeyi kabul ettiği 
sürece bir makaleyi ücretsiz olarak herkese online 
erişimin sağlandığı yayınlar.  

• Hybrid dergilere bir örnek olarak bir makaleye 
$1000 karşılığında Açık Erişim sağlayan 
Proceeding of the National Academy of 
Sciences verilebilir. 



Niçin Açık Erişimli Dergilerde Yayın 
Yapalım? 

• Atıf sayısını arttırmak 
– Kişisel arşivleme yapılan araştırma makalelerinin, 

arşivlenmeyenlere oranla daha çok atıf aldığı 
konusunda kanıtlar gittikçe çoğalmaktadır. Çoğu konu 
alanında atıf oranlarında en az iki kat artış var. 

• Araştırma Döngüsü 
– Çalışmanın yayınlandığı, okunduğu, atıf aldığı ve 

böylelikle diğer araştırmacıların çalışmalarını 
yönlendirdiği araştırma döngüsü genişliyor ve 
hızlanıyor. 

• Araştırmalar için diğer makalelere ulaşım 
kolaylığı  



https://doaj.org/ 

 

Sadece açık erişime izin veren dergileri kapsayan ve bu konuda titizlik gösteren İsveç’ten 
Lund Üniversitesi’nin öncülük ettiği bir rehberdir. Kalite kontrolü sağlayan ve açık erişime 
izin veren dergilerin yer aldığı bir dizindir. 

https://doaj.org/


 

http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-
journals 

http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals


Altın Açık Erişim 

• Tamamen açık erişimler, yazarda ve okuyucuda para 
ödemez 
 

• Yazar-tarafı paralı model; okuyucuya ücretsiz hibrid dergiler 
 
 

• Aboneliğe bağlı dergilerde bazı makalelere ücretsiz erişim 
 
 

• Bilimsel yayinlarin kabulunden sonra, bilimsel yayinlara 
hemen ve kalici olarak erisebilinir.  

 



Yeşil Açık Erişim 

• Abonelik sistemine bağlı olarak yazara ve 
okuyucuya açık erişim 

 

• Ticari kar var 

 

• Makale erişime açık ama bedel ödenir 



Açık Erişimli Arşiv 

• Abonelik sistemine bağlı dergilerdir  

• Belirli bir ambargo süresi sonrası (6ay-1yıl) 
makaleler ücretsiz erişime açılır  

• Gecikmeli erişim  

• Abone olan okuyucular abone olmayanları 
sübvanse ederler-destek verirler 



Açık Erişime Destek 

 



 

Ulrich rehberine göre Dünya’da 93.000 aktif dergi mevcuttur ve bunların 54.358’i 
hakemlidir. Bunlar içersinde açık erişimli dergi sayısı 11.000’i aşmaktadır ve bunların 

da 6.798’i hakemli dergilerdir. Tüm dergiler içinde açık erişimli olanların oranı % 11,8’dir. 
LCwebinar’2012 verilerine göre ‘altın yoldaki’ açık erişim dergilerin oranı %7 olarak 

bildirilmektedir 



Açık Erişimli Dergi Yayınlayan Ülkeler 

 



Açık Erişimli Dergilerin Oranları 

 



 



 



http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/contains-open-access 
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http://www.elsevier.com/about/open-science/open-
access/open-access-journals 
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Karaliste 

 

 
4000 DERGİ: Denver’daki Colorado 
Üniversitesindeki araştırmacı kütüphaneci 
Jeffrey Beall, “yağmacı açık erişimli dergiler” 
adını verdiği bir kara liste oluşturmuş. 2010 
yılında listesinde 20 yayımcı varken, 
günümüzde 300’den fazla yayımcı var. 
Tahminine göre bugün 4 bin kadar yağmacı 
dergi mevcut, bu sayı açık erişimli dergilerin 
yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu dergilerin 
yaptığını “kolay para, az iş, başlangıç için 
düşük bir bariyer” olarak tanımlıyor.  



 
 
“Beall Listesi” olarak bilinen listedeki dergiler ücretleri web sitelerinde genellikle ilan 
etmiyorlar ve çalışma dergiye gönderilene kadar yazarlara bilgi de vermiyorlar. 
Akademisyenleri makale göndermeye ve editöryal kurullarda olmaları için e-
postalarla davet ediyorlar. Ancak bu yayımcılar, yayımladıkları çalışmaların danışman 
incelemesinden geçtiğini ve yaptıkları işin meşru ve etik olduğunu iddia ediyorlar.  



Sorunlar 

• İlk açık erişimli bilimsel dergilerin 
yayımlanmasından sonra geçen 22 yıl içinde olan 
gelişmeler ve şu anki durumu irdelemekte bazı 
sorular ortaya kondu: 

• Açık erişimli dergilerin kantitatif gelişimi ve hangi 
ülkelerin başı çektiği? 

• Kalite seviyeleri, Uluslar arası indekslere üyelik ve 
yayım içerikleri nedir? 

• Finansal kaynak ve ekonomik sürdürülebilirliğin 
perspektifi nelerdir? 



Editör Yanlılığı 

• Yazarların yazarlara bilgi kısmında verilen 
kurallara uymamış olmaları 

• Yazının kötü bir dille (İngilizce ya da Türkçe 
olabilir) kaleme alınmış olması 

• Editörün yazım tarzından hoşlanmamış olması 
• Yazarların konuya yaklaşımını, bakış açısını ya da 

yargılarını editörün beğenmemiş olması 
• Makalenin negatif sonuç bildirmesi, sıra dışı 

veriler sunması ya da alışılmışın dışında yorumlar 
içermesi 



Editör Yanlılığı 

• Yazarlarla editörün politik veya ideolojik görüş 
ayrılığının/paralelliğinin olması yada çıkar 
ilişkisinin bulunması 

• Editörün yazarlar arasında ırk, cinsiyet, din ve 
milliyet ayrımı yapması 

• Prestijli yazarlardan, kurumlardan ya da 
gelişmiş ülkelerden gelen yazılar 



Danışman Yanlılığı 

• Editörlerin yanlı davrandığı konuların temelde benzer  

• Ancak danışmanlar çoğu zaman yazarların kimlik ve 
kurum bilgilerinden haberdar olmadığı için daha çok, 
negatif ve sıra dışı sonuçlar, yazım tekniği ve çalışma 
konusu rekabeti gibi parametrelerden olumsuz yönde 
etkilenmektedirler.  

• Eğer dergi açık takip sitemi (open peer review) 
kullanmıyorsa, makaleler danışmanlara gönderilmeden 
önce yazı içeriğinde bulunan kimlik ve kurum 
bilgilerinin çıkarılması mutlaka sağlanmalıdır.  



İyi Bir Danışman 

• Danışman kendisine gönderilen makaleyi dürüst bir eleştirel 
bakış açısıyla incelemelidir. 

• Makalenin özünü ve amacını iyi irdelemelidir 
• Duplikasyan, fabrikasyon, sahtekarlık, intihal gibi etik 

sorunların bir parçası olmamalıdır 
• Kendisini çıkar çatışmalarının dışında tutabilmelidir 
• Makale eğer kendi alanında değilse ve incelemek için 

yeterince zaman ayıramayacaksa danışmanlık önerisini 
kabul etmemelidir 

• Eleştirileri yapıcı ve nezaket kuralları içinde olmalıdır 
• Yazıda sunulan bilgi ve sonuçların gizliliği ilkesine saygılı 

olmalıdır 



Çözümler 

• Editörlerin “editör yanlılığı”, danışmanların ve editörlerin de 
“danışman yanlılığı” konusunda eğitilmesi 

• Yanlılık sorununun ve editör, hakem, yazar, okuyucu 
şikayetlerinin görüşülüp tartışılacağı ortamların 
oluşturulması 

• Yayın sürecinin tüm aşamalarının şeffaf hale getirilmesi 
• Editör ve danışman yanlılığı konusunu irdeleyen ve daha 

yüksek kanıt değeri olan çalışmaların yapılması 
• Dergilerin kurumsallaşması adına yönergeler oluşturulması, 

böylelikle editör, yayın kurulları ve danışman seçiminin 
standart hale getirilmesi 

• Danışman kılavuzlarının hazırlanması 
 

 



Çözümler 

• Editör performanslarını değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması 
• Açık danışmanlık (open peer rewiev) sürecinin yaygınlaştırılması 
• Baskı sonrası danışmanlık (post-publication peer review) sisteminin 

tartışılması 
• Yazarların önerdiği ya da dışladığı danışmanların kullanıldığı 

süreçlerinin tartışılması 
• İnternet üzerinden yapılacak gerçek zamanlı anonim danışmanlık 

sisteminin tartışılması 
• Dergilerin işleyiş süreçlerinin bağımsız dış denetmenler ile kontrol 

edilebilmesinin sağlanması 
• Makalelerin sonuna konuyla ilgili uzman görüşleri (commentary) 

konulması 
 



TEŞEKKÜRLER 

 


